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Edital nº 04/2021
Processo nº 23075.013768/2021-16
Edital Seleção para Tutores
MBA em Gestão Estratégica DAGA/CEPPAD/UFPR - Turma 2020

Critérios para participar do Processo Seletivo:

Obrigatórios:
- Estar regularmente matriculado no Doutorado do PPGADM/UFPR durante o período de realização do MBA
(Abrl 2021 a Abril 2023);
- Não ser contemplado com bolsa de doutorado da Capes/CNpq;

Desejável:
- Possuir experiência prévia com EAD (educação à distância)

Inscrições: Até 19/03/2021 pelo e-mail: barbara.galleli@ufpr.br

Enviar no corpo do e-mail as seguintes informações:

Nome completo;
Nº Matrícula;
Período atual do doutorado;
Nome do orientador (a);
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Telefone para contato;
Ao final, anexar o currículo ao e-mail.

Informações Importantes
1. Caso o aluno seja aprovado no processo seletivo para tutor deverá solicitar a autorização por escrito do
orientador de doutorado para a realização das atividades extraclasse de tutoria do MBA;
2. É possível acumular a bolsa de tutoria do MBA com a da UAB;
3. Cada tutor receberá pelas atividades o valor total 22.500,00 a serem recebidos divididos em 15 Bolsas
mensais R$ 1500,00 a partir do mês de início do curso (previsto para Abril 2021);
4. Como a turma ainda está com as inscrições abertas, caso não haja número suficiente de alunos para
dar início à turma do MBA, automaticamente não haverá a contratação de nenhum tutor,
independente da aprovação neste processo seletivo.

Profª Drª Bárbara Galleli Dias
Coordenadora do MBA em Gestão Estratégica
Turma 2020

Documento assinado eletronicamente por BARBARA GALLELI DIAS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 16/03/2021, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3381157 e o
código CRC BD62EC49.
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